
Llegir o no llegir…
That is the question
Leer es de valientes

IV Centenari Shakespeare i Cervantes

Abans de preparar les activitats dʼexposició ens vam preguntar:

Què tenen en comú aquests dos grans escriptors?

• Les seves obres són joies de la literatura universal.

•  Els seus personatges viuen fascinants històries i

representen, de manera admirable, tot el ventall

dʼemocions, virtuts i passions humanes.

Amb aquestes línies directrius, els alumnes han treballat un

retrat humà a partir dʼuna emoció, i després sʼha buscat el

personatge literari més adhient al resultat expressiu de lʼobra

realitzada.

Dʼaquesta manera els alumnes han conegut moltes de les

novel.les de Cervantes i Shakespeare, i alhora han investigat

tècniques plàstiques per aconseguir uns personatges  carregats

de la força expressiva de la seva personalitat.

Tots els retrats exposats són obra dels alumnes del Batxillerat

Artístic, i alguns també dʼESO-1 i ESO-4. Observant-los

reconeixem lʼafirmació de lʼescriptor francès Anatole France: “ Un

bon retrat és una biografia pintada”.

Es van presentar tots aquests dibuixos durant la Setmana

Cultural juntament amb altres treballs artístics, com van ser els

llibres dʼartista que van crear els alumnes de Dibuix de Batx-1 i

de Eso-4. També els alumnes de Disseny de Batx-2 van crear

portades de llibres per il.lustrar novel.les dels dos escriptors

homenatjats.



Llibres dʼartista dʼEso-4 i Batx artístic



Detall de la composició mural amb tots els retrats literaris seleccionats

Exposició de llibres fets per alumnes, al vestíbul del col.legi, el dia de Sant Jordi.



Portades de llibres dissenyades per alumnes de Batx-2 artístic

Personatges literaris exposats al mural:

Dʼ en Miguel de Cervantes:

El celoso extremeño

El Licenciado Vidriera

Sigismunda

Galatea

Rinconete

Cortadillo

Don Quijote de la Mancha

Sancho Panza

Dulcinea del Toboso

La Princesa Micomicona

Carraolano

Lorenza

Ricote

Dʼ en William Shakespeare:

Othello

Desdemona

Shylock

Ophelia

Hamlet

Macbeth

Lady Macbeth

Witch (bruixa de Macbeth)

Juliet

Romeo

Cordelia

Regan

Katherina

King Lear (rei Lear)



També es va construïr el balcó de la Julieta, inspirat en la famosa obra de

W. Shakespeare. Aquest balcó va ser un important element escenogràfic a

la representació teatral en anglès dʼun fragment de la novel.la dintre de

lʼacte dels Jocs Florals de la diada de Sant Jordi.

Escena teatral de lʼobra Romeo and Juliet


